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  ..شكراً لكم 
  . .شكراً لكم 

  وصار بوسعكُم .. فحبيبيت قُتلَت 
 أن تشربوا كأساً على قرب الشهيده  

 يلتوقصيديت اغْت..  
  .. ة يف األرضِـموهل من أُ

- ؟ القصيدة تغتالُ -  إال حنن  
  

 بلقيس ...  
يف تاريخ بابِِلْ  كانت كَاتأمجلَ املَل  

 بلقيس ..  
 يف أرض العراق التخكانت أطولَ الن  

  ..كانت إذا متشي 
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 ترافقُها طواويس ..  
  .. وتتبعها أيائلْ 

 ي .. بلقيسعجيا و..  
  ويا وجع القصيدة حني تلمسها األناملْ 

  .. هل يا ترى 
  شعرِك سوف ترتفع السنابلْ ؟ من بعد

  .. يا نينوى اخلضراَء
  .. يا غجرييت الشقراَء

  . . يا أمواج دجلةَ 
  تلبس يف الربيعِ بساقهِا 

  ..أحلى اخلالخلْ 
 يا بلقيس قتلوك..  

 عربية ةةُ أُمأي ..  
  تلك اليت 

  تغتالُ أصوات البالبِلْ ؟
  أين السموأَلُ ؟

  هلْهلُ ؟واملُ
  والغطاريف األوائلْ ؟
  .. فقبائلٌ أَكَلَت قبائلْ 

  .. ت ثعالب لَـتوثعالب قَ
 عناكب قتلت وعناكب ..  

  ..قَسماً بعينيك اللتنيِ إليهما 
 الكواكب تأوي ماليني ..  
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 بِ العجائبررِي ، عن العسأقُولُ ، يا قَم  
  فهل البطولةُ كذْبةٌ عربيةٌ ؟

  .مثلنا التاريخ كاذب ؟أم 
  

 بلقيس  
  ال تتغيبِي عني

بعدك فإنَّ الشمس  
  . . ال تضيُء على السواحلْ 

  :سأقول يف التحقيق 
  إنَّ اللص أصبح يرتدي ثوب املُقاتلْ 

  :وأقول يف التحقيق 
  .. إنَّ القائد املوهوب أصبح كاملُقَاوِلْ 

  :وأقولُ 
إن حكايةَ اإلشعاع ، أسخف  يلَتق ةكْتن ..  

  فنحن قبيلةٌ بني القبائلْ 
 هذا هو التاريخ . . يا بلقيس..  

  .. كيف يفَرق اإلنسانُ 
  ما بني احلدائقِ واملزابلْ 

 بلقيس ..  
  .. والقصيدةُ .. أيتها الشهيدةُ 

  .. واملُطَهرةُ النقيةْ 
سا ـبهيكَتلعن م شأٌ تفت  

  .. ماهريِ التحيةْ فردي للج
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 كَاتاملَل يا أعظم ..  
  يا امرأةً تجسد كلَّ أجماد العصورِ السومرِيةْ 

 بلقيس ..  
  .. يا عصفوريت األحلى 

  ويا أَيقُونيت اَألغْلَى 
  ويا دمعاً تناثر فوق خد ادليةْ 

 كقَلْتإذْ ن كترى ظَلَمأَت  
  اف األعظميةْ من ضف.. ذات يومٍ 

 ا .. بريوتنلُ كلَّ يومٍ واحداً متقت ..  
  وتبحثُ كلَّ يومٍ عن ضحيةْ 

 ا .. واملوتنتوقَه انجنيف ف ..  
  .. ويف مفتاح شقَّتنا 
  ..ويف أزهارِ شرفَتنا 
 قِ اجلرائدرويف و ..  

  ... واحلروف األجبديةْ 
 ها حنن .. يا بلقيس ..  

  .. ندخلُ مرةً أُخرى لعصرِ اجلاهليةْ 
  .. ها حنن ندخلُ يف التوحشِ 

 والتخلّف .. والبشاعة .. اعةضوالو ..  
  .. عصور الرببريةْ .. ندخلُ مرةً أُخرى 

  حيثُ الكتابةُ رِحلَةٌ 
 ةظيةْ .. بنيِ الشظيوالش  

  .. حيثُ اغتيالُ فراشة يف حقلها 
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ةْ  صارالقضي ..  
  هل تعرفونَ حبيبيت بلقيس ؟

 بِ الغراميف كُت وهبما كَت فهي أهم  
  كانت مزجياً رائعاً

 والرخام يفَةبني القَط ..  
  كان البنفْسج بني عينيها 

 وال ينام ينام ..  
  

 بلقيس..  
  ..يا عطْراً بذاكريت 

  ..ويا قرباً يسافر يف الغمام 
  ، مثلَ أي غزالة  تلوك ، يف بريوتق

  .. قَتلُوا الكالم .. من بعدما 
 بلقيس ..  

  ليست هذه مرثيةً 
 لكن ..  

 بِ السالمرعلى الع  
  

 بلقيس ..  
  ..مشتاقُونَ .. مشتاقُونَ .. مشتاقُونَ 

 الصغري والبيت ..  
  يسائلُ عن أمريته املعطَّرة الذُيولْ 

ي إىل األخبار نغغامضةٌ .. ص واألخبار  
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  .. وال تروي فُضولْ 
  
 
 
 

 بلقيس  ..  
  ..مذبوحونَ حىت العظْم 

  ..واألوالد ال يدرونَ ما جيري 
  ماذا أقُولْ ؟.. وال أدري أنا 

  هل تقرعني الباب بعد دقائقٍ ؟
  هل ختلعني املعطف الشتوِي ؟

  .. هل تأتني بامسةً 
  .. وناضرةً 

  ومشرِقَةً كأزهارِ احلُقُولْ ؟
  

 بلقيس  ..  
  ..إنَّ زروعك اخلضراَء 

  .. ما زالت على احليطان باكيةً 
  ..ووجهك مل يزلْ متنقِّالً 

 املرايا والستائر بني  
  حىت سجارتك اليت أشعلتها 

  .. مل تنطفئْ 
  ودخانها 

 أن يسافر ما زالَ يرفض  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 بلقيس..    

  ..مطعونونَ يف األعماقِ .. مطعونونَ 
  واألحداق يسكنها الذُهولْ 

 بلقيس  ..  
  .. وأحالمي .. كيف أخذت أيامي 

  .. وألغيت احلدائق والفُصولْ 
  .. يا زوجيت 
  ..وضياَء عيين .. وقصيديت .. وحبيبيت 

  .. قد كنت عصفوري اجلميلَ 
  ..فكيف هربت يا بلقيس مني ؟

  .. س بلقي
  .. هذا موعد الشاي العراقي املُعطَّرِ 

  .. واملُعتق كالسالفَةْ 
 األقداح عنِ الذي سيوزرافَةْ ؟.. فَمتها الزأي  

  ..ومنِ الذي نقَلَ الفرات لبيتنا 
  وورود دجلَةَ والرصافَةْ ؟

  
 بلقيس  ..  

  ..إنَّ احلُزنَ يثقُبنِي 
  ال تدري جرميتها .. تلَتك وبريوت اليت قَ

 كشقَتاليت ع وبريوت ..  
  ..جتهلُ أنها قَتلَت عشيقتها 
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 رالقَم وأطفأت ..  
  

 بلقيس ..  
 يا بلقيس..  
يا بلقيس  

 تبكي عليك كلُّ غمامة ..  
  ..فَمن ترى يبكي عليا 

 صامتةً .. بلقيس لْتحكيف ر  
 كعي يديضا ؟على .. ومل تيدي  

  
 بلقيس ..  

  ..كيف تركتنا يف الريح 
  نرجِف مثلَ أوراق الشجر ؟

  ضائعني  -حنن الثالثةَ  -وتركتنا 
 املَطَر حتت كريشة ..  
  أتراك ما فَكَّرت يب ؟

 كحب مثلَ .. وأنا الذي حيتاج)(أو ) زينبرمع(  
  

 بلقيس ..  
  ..يا كَنزاً خرافياً 

  .. ويا رمحاً عراقياً 
  .. وغابةَ خيزرانْ 

  ..يا من حتديت النجوم ترفُّعاً 
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  من أين جئت بكلِّ هذا العنفُوانْ ؟
 بلقيس ..  

  ..والرفيقةُ .. أيتها الصديقةُ 
  ..والرقيقةُ مثلَ زهرة أُقْحوانْ 

 بنا بريوت ضاقت .. البحر ضاق  ..  
  ..املكانْ ضاق بنا 

 بلقيس : رِينكَرتاليت ت ما أنت ..  
  .. فما لبلقيس اثْنتانْ 

  
 بلقيس ..  

  ..تذحبين التفاصيلُ الصغريةُ يف عالقتنا 
  .. وجتلُدين الدقائق والثواين 

  قصةٌ .. فلكُلِّ دبوسٍ صغريٍ 
 تانصق كقُودمن ع قْدولكُلِّ ع  

 رِكعحىت مالقطُ ش بِيالذَّه ..  
 ها ، بأمطار احلنانين ،كعادترتغم  

  .. ويعرش الصوت العراقي اجلميلُ 
  .. على الستائرِ 

 واملقاعد ..  
  ..واألواين 

 نيا تطْلَعايومن املَر ..  
 نيمن اخلوامت تطْلَع..  

 نيمن القصيدة تطْلَع..  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .. من الشموعِ 
  .. من الكُؤوسِ 

  ..النبيذ اُألرجواين من 
  

 بلقيس ..  
 يا بلقيس .. يا بلقيس ..  

 املكان عجما و لو تدرين ..  
  .. أنت حائمةٌ كعصفورٍ .. يف كُلِّ ركنٍ 

 انلَسيب وعابقةٌ كغابة ..  
 فهناك .. نِنيخدت كنت ..  
 هناك .. طالعنيت كنت ..  
 هناك ..شمتت كنخلة كنت نيط ..  

 على الضيوف لنيوتدخ ..  
  ..كأنك السيف اليماين 

  
 بلقيس ..  

  ؟) الغريالَن ( أين زجاجةُ 
  .. والوالّعةُ الزرقاُء 
  اليت ) الكَنت (أين سجارةُ الـ 

  ما فارقَت شفَتيك ؟
  ..مغنياً ) اهلامشي (أين 

 انجرالقوامِ املَه فوق..   
  ..تتذكَّر األمشاطُ ماضيها 
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  ..فَيكْرج دمعها 
  هل يا ترى األمشاطُ من أشواقها أيضاً تعاين ؟

 من دمي : بلقيس أنْ أهاجر بعص..  
  .. وأنا املُحاصر بني ألسنة اللهيبِ 

 انخالد ةوبني ألسن...  
 ةْ : بلقيسا األمريهأيت  

 حتترقني ةْ .. ها أنتوالعشري يف حربِ العشرية  
  ماذا سأكتب عن رحيل مليكيت ؟

  ..إنَ الكالم فضيحيت 
  ..ها حنن نبحثُ بني أكوامِ الضحايا 

 قَطَتس عن جنمة  ..  
  ..وعن جسد تناثَر كاملَرايا 

  .. ها حنن نسألُ يا حبِيبةْ 
  ت إنْ كانَ هذا القرب قَبرك أن

  .. أم قَبر العروبةْ 
 بلقيس:  

 ها عليضفائر تخافَةً أَرفْصيا ص ..  
  ويا زرافَةَ كربياْء 

 بلقيس:  
 برأن يغتالَنا ع ا العريباَءنإنَّ قَض ..  

 برا عنمويأكُلَ لَح ..  
ويبقُر  برا عنبطْن ..  

 برا عنرقَب حفْتوي ..  
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  فُر من هذا القَضاْء ؟فكيف ن
 العريب رجنقَاً .. فاخلفَر يمقي ليس  

  .. بني أعناقِ الرجالِ 
  .. وبني أعناقِ النساْء 

 
 بلقيس:  

 وكرفعندنا .. إنْ هم فَج  
  .. كلُّ اجلنائزِ تبتدي يف كَربالَء 

  .. وتنتهي يف كَربالْء 
  لَن أقرأَ التاريخ بعد اليوم 

  .. أصابعي اشتعلَت  إنَّ
  .. وأثوايب تغطِّيها الدماْء 

 رِيا احلَجنرلُ عصندخ ها حنن  
  ...نرجع كلَّ يومٍ ، ألف عامٍ للوراْء 

 يف بريوت البحر..  
  .. بعد رحيل عينيك استقَالْ 

 رعوالش .. هتيسألُ عن قصيد  
  .. اليت مل تكتملْ كلماتها 

  يجِيب على السؤالْ ..  أَحد وال
 نُ يا بلقيساحلُز ..  

  .. يعصر مهجيت كالبرتقَالَةْ 
  أَعرف مأزق الكلمات .. اآلنَ 

  .. أعرف ورطَةَ اللغة املُحالَةْ 
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  .. وأنا الذي اخترع الرسائلَ 
  .. كيف أَبتدئ الرسالَةْ .. لست أدري 

لُ حلم خاصيت السيف يدخر  
  .. وخاصرة العبارةْ 

  .. كلُّ احلضارة ، أنت يا بلقيس ، واُألنثى حضارةْ 
 بشاريت الكُربى : بلقيس أنت..  

  فَمن سرق البِشارةْ ؟
  ..أنت الكتابةُ قبلَما كانت كتابةْ 

  ..أنت اجلزيرةُ واملَنارةْ 
 

 بلقيس:  
  ..ني احلجارةْ يا قَمرِي الذي طَمروه ما ب

  .. اآلنَ ترتفع الستارةْ 
  .. اآلنَ ترتفع الستارِةْ 
  .. سأَقُولُ يف التحقيقِ 
  .. والسجناَء .. واألشياَء .. إني أعرف األمساَء 

  .. واملُستضعفني .. والفُقَراَء .. والشهداَء 
  .. وأقولُ إني أعرف السياف قاتلَ زوجيت 

  .. لِّ املُخبِرِين ووجوه كُ
  .. إنَّ عفافَنا عهر : وأقول 

  .. وتقْوانا قَذَارةْ 
  إنَّ نِضالَنا كَذب : وأقُولُ 

 قوأنْ ال فَر ..  
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  !!ما بني السياسة والدعارةْ 
  :سأَقُولُ يف التحقيق 

 القاتلني فْتري قد عإن  
  :وأقُولُ 

صتخم ا العريبنإنَّ زمان  نيمحِ الياسبذَب  
  .. وبقَتلِ كُلِّ األنبياِء 
 نيلسلِ كُلِّ املُروقَت ..  
 رى العيونُ اخلُضحت ..  

 برا العيأكُلُه  
 ى الضفائرواخلوامتُ .. حت  

 واملرايا .. واألساور .. بواللُّع ..  
  ..حتى النجوم ختاف من وطين 

 ببوال أدري الس ..  
  .. الطيور تفُر من وطين حتى 

 ببو ال أدري الس ..  
 حىت الكواكب .. واملراكب .. بحوالس  

 حىت الدفاتر .. بوالكُت ..  
  .. ومجيع أشياء اجلمالِ 

  .. ضد العرب .. مجيعها 
  

 يئوالض كمجِس ا تناثَرلَم  
 ، يا بلقيس  
  لُؤلُؤةً كرميةْ 
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فَكَّر ةٌ : تربيلُ النساء هوايةٌ عهل قَت  
  أم أننا يف األصل ، محترِفُو جرميةْ ؟

 بلقيس ..  
  إنين .. يا فَرسي اجلميلةُ 

  من كُلِّ تارخيي خجولْ 
  .. هذي بالد يقتلُونَ ا اخلُيولْ 
  .. هذي بالد يقتلُونَ ا اخلُيولْ 

 وكرحيومِ أنْ ن نم ..  
  .. قيس يا بل

 طَنلَى ويا أَح ..  
 طَنيف هذا الو يعيش اإلنسانُ كيف ال يعرف ..  
 طَنيف هذا الو ميوت اإلنسانُ كيف ال يعرف ..  

  ..ما زلت أدفع من دمي 
  ..أعلى جزاْء 

  ولكن السماْء .. كي أُسعد الدنيا 
  ..شاَءت بأنْ أبقى وحيداً 

  اْء  مثلَ أوراق الشت
  هل يولَد الشعراُء من رحمِ الشقاْء ؟

  وهل القصيدةُ طَعنةٌ 
  ليس هلا شفَاْء ؟.. يف القلبِ 

  أم أنين وحدي الذي 
  عيناه ختتصران تاريخ البكَاْء ؟
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  :سأقُولُ يف التحقيق 
 ببسيف أيب لَه تاليت ماتكيف غَز  
كلُّ اللصوص من اخلليجِ إىل احمليط  ..  

  ..ويحرِقُونَ .. يدمرونَ 
  .. ويرتشونَ .. وينهبونَ 

  .. ويعتدونَ على النساِء 
 بأبو لَه رِيدكما ي ..  

  .. كُلُّ الكالبِ موظَّفُونَ 
  .. ويأكُلُونَ 

  .. ويسكَرونَ 
 بعلى حسابِ أيب لَه ..  

  ..ال قَمحةٌ يف األرض 
  ي أيب لَهب  تنبت دونَ رأ

  ال طفلَ يولَد عندنا 
  ..إال وزارت أُمه يوماً 

 بأيب لَه راشف...!!  
 حفْتي نجال س ..  

 بدونَ رأي أيب لَه ..  
 قْطَعي ال رأس  

 بر أيب لَهدونَ أَم..  
  

  :سأقُولُ يف التحقيق 
  تبصأمرييت اغْت كيف  
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 وزروا فَيمتقاس ا وكيفهينيع  
  ..وخاتم عرسها 

  وأقولُ كيف تقاسموا الشعر الذي 
 بارِ الذَّهجيري كأ ..  

  
  :سأَقُولُ يف التحقيق 

 ا الشريفهفحصا على آيات مطَوس كيف  
 بوا فيه اللَّهوأضرم ..  

  .. سأقُولُ كيف استنزفُوا دمها 
لَكُوا فَممتاس ا وكيفه ..  
  وال تركُوا عنب .. فما تركُوا به ورداً 
  ... هل موت بلقيسٍ 
 الوحيد رصهو الن  

  ...بكُلِّ تاريخِ العرب ؟؟
  

 بلقيس ..  
  .. يا معشوقيت حتى الثُّمالَةْ 

  .. األنبياُء الكاذبونَ 
  .. يقَرفصونَ 

  ويركَبونَ على الشعوبِ 
  ..  وال رِسالَةْ

  ..لو أَنهم حملُوا إلَينا 
 احلزينة من فلسطني ..  
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  .. نجمةً 
  .. أو برتقَالَةْ 

  ..لو أَنهم حملُوا إلَينا 
 ةمن شواطئ غَز  

  حجراً صغرياً
  .. أو حماَرةْ 

  .. لو أَنهم من ربعِ قَرن حرروا 
  ..زيتونةً 

موا لَيعجةً  أو أَرون  
 هارحوا عن التاريخ عوم  

 لُوكقَت نم تكَرلَش .. يا بلقيس ..  
عالَةْ شوقيا ميت حىت الثُّم ..  

  لكنهم تركُوا فلسطيناً
  !!...ليغتالُوا غَزالَةْ 

  
 

 يا بلقيس ، رعماذا يقولُ الش ..  
  يف هذا الزمان ؟

  ماذا يقولُ الشعر ؟
صيف الع ويبعرِ الش ..  

 وسياملَج ..  
  اجلَبان 

 والعاملُ العريب  
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 وقحسم .. وعقْموم ..  
 اللسان قْطُوعوم ..  

  حنن اجلرميةُ يف تفَوقها 
  ؟؟) اَألغَاين ( وما ) العقْد الفريد ( فما 

دا احلبيبةُ من يهتأي ذُوكي أَخ..  
  .. مي أخذُوا القصيدةَ من فَ

  .. والقراءةَ .. أخذُوا الكتابةَ 
  واألماين .. والطُّفُولَةَ 

  
 

 بلقيس .. يا بلقيس ..  
 انقِّطُ فوق أهداب الكَمناً يعميا د ..  

  علَّمت من  قتلوك أسرار اهلوى 
 مهلكن .. طوقبلَ انتهاِء الش  

  قد قَتلُوا حصاين 
 بلقيس:  

  اح ، فربما أسألك السم
  ..كانت حياتك فديةً حليايت 

  ..إني ألعرف جيداً 
 مهادرلِ ، كانَ مطُوا يف القَتأنَّ الذين تور  

  !!!أنْ يقتلُوا كَلمايت 
  أيتها اجلميلَةْ .. نامي حبفْظ اِهللا 

  .. فالشعر بعدك مستحيلٌ 
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   واُألنوثَةُ مستحيلَةْ 
  .. ستظَلُّ أجيالٌ من األطفالِ 
  .. تسألُ عن ضفائرك الطويلَةْ 

  وتظلُّ أجيالٌ من العشاقِ 
 ةُ األصيلَةْ . . تقرأُ عنكها املعلِّمتأي ...  

  ..وسيعرف األعراب يوماً 
  .. أَنهم قَتلُوا الرسولَةْ 

  .. قَتلُوا الرسولَةْ 
  ا .. و ..ل .. ت .. ق 
  ة  .. ل .. و .. س .. ر . .ال 

   
   15/12/1981بريوت يف  –نزار قباين 
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